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 ملخص البحث

إىل اعداد مقيااس لتقيايم املفااهيم املعرفياة لادم اللام والتحقا  مان هذا البحث هدف ي
صاادقو وابا ااو واسااتخراري معااايقهق ولتحقياا  هااذا احاادف قااام الباااحثون ب عااداد مقياااس  تااوم 

( فقار  اتتبارياة 46) ماناملفااهيم املعرفياة ص صاور و الئهائياة  مقياسعلى مهام ادائيةق ويتكون 
علاااى الئحاااو التااااىلو ا اااور ا و   اللااامالااان  ئاسااا   فااااهيماملمااان  حمااااور (5) ماااو عل علاااى

ا ااور ق مفاردا ( 8) مفهاوم التلائيفا ااور الثااىن ق مفارد  (55) مفهاوم التااابو واتتاتالف
ق ( مفاااردا 9)مفهاااوم اساااتيعار اللاااورا اااور الرابااا  ق ( مفااارد 46)مفهاااوم العالقاااا الثالاااث 

وللتحقاااا  مااان صاااادي واباااا  املقياااااس قااااام  .(8)مفهاااوم زييااااة الفكااار  الرئيسااااةا اااور اخلااااام  
(  لمياااذ و لمياااذه مااان املااادرلل باملااادارس اللااام 511البااااحثون بتطبيقاااو علاااى عيئاااة قوامهاااا )

ق وأشاااار  الئتاااائا الدراساااة عااان أن مقيااااس ( سااائة51-8ماااا بااال ) حياااث  راوحااار اعماااارهم
ىل يلال  لالسااتخدام املفااهيم املعرفياة لللام يتمتا  بدرلاة مر فعاة مان اللادي والثباا ق وبالتاا

 .ةبدرلة عالية من الثق
 .اللم –املفاهيم املعرفية  الكلمات المفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract 

The cognitive concepts scale of the deaf and its psychometric 

properties. 

 

This study aims to prepare a scale to estimate the cognitive 

concepts of the deaf and to verify its validity and consistency and 

extract its criteria. To achieve this goal, the researchers have 

prepared a scale that contains performance tasks, the scale of 

cognitive concepts in its final form consists of (64) test items 

distributed on (5) axes of The concepts that suitable with the deaf 

as follows; the first axis is the concept of similarity and 

difference (15) singular, the second axis is the concept of 

classification (8) vocabulary, the third axis is the concept of 

relationships (24) single, the fourth axis is the concept of 

assimilation of images (9) vocabulary, the fifth axis the concept 

of distinction The main idea (8). To verify the validity and 

consistency of the scale, the researchers applied it to a sample of 

(100) pupils (male/female) from the deaf schools, their ages 

ranged between (8-10) years, and the results of the study 

indicated that the scale of cognitive concepts of the deaf has a 

high degree of validity and consistency, and therefore it is valid 

For use with a high degree of confidence. 

Key words: cognitive concepts- deaf . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحثمقدمة 
لقاد أععام ا) )ساابحاعو و عااىل( علاى اإلعسااان ن موعاة مان ا عةمااة وا لهاة  ا سااية 
ملساااعد و علااى اإلحساااس باااملثقا  ماان حولااوق وإدراط وفهاام مااا  اايب بااو والتكيااف ماا  البي ااة 

لتماعياااة واملادياااة املختلفاااوق وزثااال حاساااة السااام  واحاااد  مااان ا اااواس ا كثااار بااال نتغقاهتاااا ات
  لك ا واس.

 العدياااااد مااااان هاااااذه ا اااااواس يااااائ م عئاااااو أكثااااار مااااان أو قوولاااااود أي تلااااال   واحاااااد 
فاائقص اخلاااا  الااب يكتساابها الطفاال ا صاام  ؛(3.  ص5997اللااعوبا )لا  اخلطياا   

 (. 39ق ص.4151)العقباومق  عتي ة ضعف السم   ؤدم إىل  أتر املفهوم لديو
إذ يؤدم فقدان السام  إىل حرماان اللام مان ا لاو  علاى التغذياة الرلعياة السامعيةو 
ق إذ ت يتلقى الطفل ا صم رد فعل مسعى من اآلترين عئدما يلدر أم صو  مان ا صاوا 

وت يتلقااى أم  عةيااة لفةااى ماان اآلتاارين عئاادما يلاادر أم صااو  ماان ا صااوا ق و اارم ماان 
معرفاااة ردود فعااال اآلتااارين  اااو اتصاااوا  الاااب  لااادر عئاااوو  اااا ياااؤدم إىل قلاااور واضااا  ص 
املفاهيم واملهارا  اللغوية لديوق وهذا من شأعو أن يفار  قياود ا علاى  علمهام للمفااهيم إذ أن 

عرضهم للخاا  واملواقف املختلفة الب  تلل بتلك املفاهيمو  ا ياؤدم ذلك يقلل من فرص  
ص الئهاياااة إىل عقاااص ص عااادد املفااااهيم الاااب ص حاااو هتمق كماااا أن  لاااك املفااااهيم رناااا ت  كاااون 

  (.63ق ص.4155)مسافرق على درلة كافية من الدقة والعم  وات ساع
 Akram, Mehboob, Ajaz & Bashir:وقاد كاافر عتاائا دراساة كال مان

(2013); Amemiya, Soares & Chiari(2016); Best & Roberts, 

(1975); Foisack (2005); Lyxeii ,Sahlen, Wass, Ibertsson, Larsby, 

Hallgrenand Maki-Torkko(2008);Titus(1995) (4114إمياااان رشاااوان )و 
 ولود قلور واض  لدم ا صم ص فهم املفاهيم املعرفية. على

ن هااااذا يرلاااا  ص  فاااا وباااابح مالحاااام ص  علاااايم الطلبااااة اللاااام وضااااعاف الساااام هئاااااط و 
فاإلعاقااة الساامعية نااد ماان  طااور  قاادراهتم العقليااةوت إىل ضااعف  ضااعف مسعهااما ساااس إىل 

 (.55ص.  ق4115سراياق ) بعض املفاهيم اجملرد 



حيااث أن ضااعف املفاااهيم املعرفيااة  عااد ماان أهاام ماااكال  الااتعلم لااذلك يتعاال  قياايم  
هذه العملياة باساتخدام اداه مئاسابة  تمياة باخللاائص السايكومرتية الدقيقاة وهاذا هاو موضاوع 

 .البحث ا ايل
 

 :البحثثانيا: مشكلة 
مااان تاااال  مالحةاااا  الباحثاااة أائااااح عملهاااا ص مدرساااة ا مااال لللااام تحةااار مااادم 

عااان التاااأاق السااال   ةالئالااا فاااا  قااادر  الطفااال ا صااام علاااى فهااام وإدراط املفااااهيم املعرفياااةاخن
ومان تاال  مرالعاة الباحثاة لعادد مان الدراساا  الساابقة للمفااهيم املعرفياة  إلعاقتهم السمعية

 .Akram, et. al (2013); Amemiya, etلدم اللام كاافر عتاائا دراساة كال مان 

al (2016); Best & Roberts (1975); Foisack (2005); Lyxeii, et. al 

(2008); Titus(1995)( عن اخنفاا  قادر  ا صام علاى فهام املفااهيم 4114و رشوان )
 املعرفية.

وذلاااك لئااادر  إلاااراح  قلااادم اللااام مقيااااس املفااااهيم املعرفياااةب عاااداد  ثونقاااام البااااحولاااذا 
لااادم اللااام   مرحلاااة  يم املعرفياااةاملفااااهالدراساااا  والبحاااوم العلمياااة الااان هتااادف إىل قيااااس 

 الااب  تناامنو   علاايم الطفاال مااة  ااؤار باااكل كبااق   مه( وهاام مرحلااة 51 -8عمريااة ماان )
مفهاااااوم التااااااابة واتتاااااتالفق ومفهاااااوم   مخساااااة مفااااااهيم رئيساااااة مااااان املفااااااهيم املعرفياااااة وهاااااى

  وقااد التلاائيفق ومفهااوم العالقااا ق ومفهااوم اسااتيعار اللااورق ومفهااوم زييااة الفكاار  الرئيسااة
دف مااان إعااادادها قيااااس و إذ كاااان احاااأائااااح اساااتعرا  الدراساااا  الساااابقة اوضااا  ذلاااك للي ااا
خمتلفااااة عاااان مفاااااهيم  أي  ئاولاااار  اللاااام وضااااعاف الساااام لاااادم الطااااالر  املفاااااهيم الرياضااااية

ا اايل كماا أن معةام هاذه اتتتباارا  ورقياة أوملاور  أو الكرتوعياة لكان هاذا البحاث  مفاهيم
موعااة ماان ا دوا  امللموسااة الااب  عتمااد علااى اسااتخدام  كاماال ا ااواس املقياااس عبااار  عاان ج

لتئاساا   املقيااس اهاذ بئاود وفقاارا  طوياا  بعاض  الناروري. ولاذلك كااان مان للتالمياذ ا صام
عاالو  علاى إدتاا  بعاض  –الان  قيساها املفااهيم ما  مراعاا   –اللام  التالمياذقدرا  وفهام 

الساااابقة إليهاااا ولكئهاااا  قاااي   اتتتباااارا  واملقااااي طاااري تاجلدياااد  الااان     والفقااارا  البئاااود
. وكاعار هاذه مان أهام الادواف  وا سابار الان مقياس املفاهيم املعرفيةمن لواع   امعيئ   الاعب  



ماان البحااوم  املةيااديكااون عقطااة البدايااة إللااراح  و  لعلااا ااايل املقياااسإلعااداد  لدفعاار بالباااحث
 .الديه رفيةاملفاهيم املععلى هذه الف ة  وقياس 

ص السااؤا  التاااىل  هاال ميكاان  قياايم  البحااث ا ااايلوص ضااوح ذلااك ميكاان بلااور  ماااكلة 
  من تال  اعداد مقياس يتمت  بدرلة عالية من اللدي والثيا ؟املفاهيم املعرفية لدم اللم 

 
 :البحثأهداف 

 التالميذ اللممقياس املفاهيم املعرفية لدم  لميم إىل  البحث ا ايلهدف ي (5)

 .من حيث ابا  املقياس وصدقواخللائص السيكومرتية التحق  من  (4)
 

 :البحثأهمية 
 فيما يلى هذا البحث  كمن أمهية 

ص املرحلاة العمرياة  اللام التالمياذ اهيم املعرفياة لادم وفق مةيد من املعلوما  حو  املفا (5)
 .( سئة51-8من )

والبحاوم ص جاا  املفااهيم الباحثل ص الراح املةيد من الدراساا   يساعد هذا املقياس (4)
 املعرفية .

ص املرحلاة العمرياة  للامللتالمياذ ا وفق اداه عملية مقئئو  لال  لقيااس مفااهيم املعرفياة  (3)
 . املتوسطة

 
 :اإلجرائية البحث مفاهيم

 املاااااد ( 5991) لساااائة( 37) رقاااام الااااو اري للقاااارار طبق ااااا  اللاااام - 5
 الاااذين  "باااأ م اللااام عُااارف اخلاصاااة الرتبياااة وفلاااو  ملااادارس التئةيمياااة الالئحاااة بااااأن( 55)

 و ارم  قاااارار" )كالميااااة  خماطبااااة دون اتسااااتيعار ماااان زكاااائهم  عليميااااة أسااااالي  إىل  تااااالون
 (.5ص  5991
 ماااااان جموعااااااة  "بأ ااااااا الرئي ااااااا ونالباااااااحث عرفهاااااااي املعرفيااااااة املفااااااهيم - 4

 وا حاادام ا شااياح عاان حواسااو تااال  ماان الطفاال يكو ااا الااب املئةمااة العقليااة اتسااتدتت 



 تاال  ومان أتارم وقاائ  أو أشاياح عان اجملموعاة هاذه زياة معيئاة تلاائص أسااس على البي ية
( 5) ويتنااامن ".البي اااة ص با شاااياح الساااابقة املثاااقا  الطفااال هباااا ياااربب والاااب العقلاااى التئةااايم
 ميكن  عرفهم الرائي ا على الئحو التاىل  مفاهيم
 التااابو أولاو ندياد علاى ا صام التلمياذ قادر  يقاي   واتتاتالف التاابو مفهوم -أ 

 اخللاااائص ذا  وا شاااياح املتماالاااة اللااافا  ذا  ا شاااياح علاااى يتعااارف حياااث واتتاااتالف
 . املختلفة
 تاصاااية حسااا  التلااائيف علااى ا صااام التلمياااذ قاادر  يقاااي   التلااائيف مفهااوم -ر 
 اللاااون – واللاااون الااااكل -الطعااام -الرائحاااة -امللمااا  -الئاااوع - ا  ااام – اللاااون - الااااكل
 .اتستخدام أو الوظيفة -وا  م اللون -وا  م
 املفاااااهيم وفهاااام التعاااارف علااااى ا صاااام التلميااااذ قاااادر  ا يقااااي   العالقااااا  مفهااااوم -ري 
 -وأماااامق تلاااف -تاااارريق داتااال -نااارق فاااوي – 51 إىل صااافر مااان ا عاااداد وهاااى الفرعياااة
 التلاااااعدم الرت ياااا  -صااااغقق كبااااق  -ماااان أكاااااق يساااااومق ماااان أصااااغر – باااالق يسااااارق مياااال

 .املثقا  بل العالقة – والتئا ىل
 املعاااى علاااى التعااارف علاااى ا صااام التلمياااذ قااادر  يقاااي   اللاااور اساااتيعار مفهاااوم -د 
 .اللور  زثلها الب وا شياح
 الااب الئقطااة نديااد علااى ا صاام التلميااذ قاادر  يقااي   الرئيسااة الفكاار  زييااة مفهاوم -ه 
 .املوضوع حوحا يدور

 
 طار النظرى:اإل
 تعريف الصم: -1

 ف ااة National Association for the Deaf الوطئيااة لللاام الرابطااة عرفاار
حاساااة  اساااتخدامغاااق قاااادرين علاااى السااام   كماااا أ ااام غاااق قاااادرين علاااى   "أفراداللااام باااأ م

 & ,In Rostami, Bahmani, Bakhtyari)"معاجلااة املعلومااا و فهاام   الساام  

Movallali, 2014, p.43). 



 (World Health Organization, 2018) مئةمة اللحة العامليةوكما عرفر 

ا علاى أشخاص يعاعون من فقدان السام  العميا   وهاو ماا يعاة قادر  قليلاة لاد  "  بأ م اللم  
السااااام  أو ت مسااااا  علاااااى اإلطاااااالي  وهااااام يساااااتخدمون   كثاااااق مااااان ا حياااااان لغاااااة اإلشاااااار  

 ."للتواصل
 تعريف المفاهيم المعرفية: -2

بأ اااا " راكم كااال ماااا ياااتم  ( املفااااهيم513ق ص.4151)عااارف عباااد العةياااة الااااخص
عقلااو إىل عقاال املاارح عاان طرياا  موقاافق أو رمااةق أو شااىح ماااق ويسااتخدم أحياع ااا للدتلااة علااى 
 فكقق أو اعتقادق أو فكر  عاماة عماا يئبغاى أن يكاون علاى شاىح مااق وأعاو جموعاة اللافا  

 الاائعة بل ف ة من ا شياح". 
( بأ ااا " اللااور  العقليااة الااب يكو ااا الطفاال 95ق ص. 4155وكماا عرفتهااا مااى لاااد)

للكثق من ا شياحق ويعطيها أمساحق و عد الوسائل املئةمة للمعرفةق والب يكتسبها الطفال عان 
طريااا  اخلااااا  الاااب ميارساااهاو إماااا بئفساااو عتي اااة اساااتعمالو لعناااال و أوحواساااوق أو عااان طريااا  

 فسارق عما تيعرفو". التساؤ  واتست
( بأ ا "جموعااااااة ماااااان ا شااااااياح أو 574ق ص.4155)ص حاااااال عرفتهااااااا ماااااارو  أ ااااااد

ا حادام املدركاة بااا واس والاب ميكاان  لائيفها ما  بعنااها الابعض ص جموعااا  علاى أساااس 
 من اخللائص املارتكة و عطى إسم أو رمة".

 مراحل نمو المفاهيم المعرفية فى ضوء النظريات المفسرة: -3

لقد أورد العديد من العلماح عدد ا من املراحل الب ميار هباا  او املفااهيم لادم الفارد ومان 
 أمههم 

 (:Vigotskysمراحل نمو المفاهيم المعرفية عند فيجوتسكى) - 1 -3
املرحلااااة إىل اااااالم مراحاااال وهى وزاااار مراحاااال  ااااو املفاااااهيم املعرفيااااة عئااااد في و سااااكى 

ص بطاارس ) مرحلااة إمكاعيااة  كااوين املفهااومومرحلااة التفكااق أو التعقياادا ق  قالغامنااة التوفيقيااة
 (. 5995/4111و وروبر  سولوق4153و وائاح النب ق4118بطرسق 

 (:Bruner,1952مراحل نمو المفاهيم المعرفية عند برونر) -3-2



من )املرحلااة ا ساايةإىل اااالم مراحاال وهااى  زاار مراحاال  ااو املفاااهيم املعرفيااة عئااد بروعاار 
 7املرحلااة الرمةيااة)من ساان (ق ساائوا  4 -3املرحلااة التلااورية )ماان ق الااوتد  حااب ساان الثاعيااة

و وجاادم 4153و وائااح الناب ق 5999ص. أمال اخلااوىلق وحمماود عئاانق )حاب  اياة العمار 
 أ(.4114إبراهيمق 
 (:Ausubel,1978مراحل نمو المفاهيم المعرفية عند أوزوبل) -3-3

إىل ااااالم مراحااال وهاااى  مرحلاااة ماااا قبااال فااااهيم املعرفياااة عئاااد أو وبااال زااار مراحااال  اااو امل
ص أمااال اخلاااوىلق )مرحلاااة العملياااا  اجملااارد  ق أائااااح مرحلاااة ماااا قبااال العملياااا  أين ااااالعملياااا ق 

 . (أ4114و وجدم إبراهيمق 5999وحممود عئانق 
ولقاااد  باااى البااااحثل عةرياااة  مراحلللل نملللو المفلللاهيم المعرفيلللة عنلللد بياجيللل : -3-4
 بياليو 

(و 5999(و وأماال اخلااوىلق وحممااود عئااان)4154)لقااد أوضاا  كاال ماان إبتهااا  طلبااة 
(و 4153(و وائااااااح الناااااب )4118)( و وبطااااارس بطااااارس5977 /5971)وأرعاااااوف ويتااااايا
( و 5981(و وساعد لاال )4111(و و كريا الااربيىق ويسارية صاادي)5985ولابر لابر)

(و وهياااااام 5995/4111(و وروبااااار  ساااااولو)5988عاااااةاا اجلماااااا )ولطفاااااى فطااااايمق وأباااااو ال
 ( مراحل  و املفاهيم املعرفية عئد بياليو  درجيي ا كاآل ى 4114)عاطف
 :sensory- motorالمرحلة الحسية الحركية )من الميالد حتى سنتين(  -أ

يكتساااا  الطفاااال تااااال  هااااذه املرحلااااة التوافقااااا  البساااايطة الااااب  اااائةم معرفتااااو ا سااااية 
و ااااؤدم إىل الساااالوط التكيفااااى ولكئهااااا ت  كااااون ملااااحوبة بااااأم عااااوع ماااان التلااااورا  املعرفيااااة 
الذهئياة للسالوط إذ يئتقال الوليااد مان مساتوم املائعك  التلقااائىق واملساتوم املركاةم للااذا  إىل 
مساااتوم متسااا  عسااابي ا مااان ا فعاااا  ا ااا  حركياااة إ اح بي تاااو املباشااار  الاااب يعاااي  فيهاااا ولكااان 

ملرحلة عملى نعى أعو يتنمن القيام بالتوافقا  اإلدراكية وا ركية ما  ا شاياح التئةيم ص هذ ا
 أكثر  ا يتنمن معاجلة رمةية حذه ا شياح.

 per- operational: سلللنوات( 7 -2مرحللللة ما بلللل العمليلللات ) -ب

period 
 وقد قسم بياليو هذه املرحلة إىل مرحلتل فرعتل مها  



ويتميااة  فكااق الطفاال ص  لااك  سللنوات(: 4-2مرحلللة مللا  بللل المفللاهيم)  -5
املرحلااة بأعااو  فكااق ماقباال املفاااهيم وت يكااون ا طفااا  فيهااا قااادرين علااى صااياغة املفاااهيم كمااا 
يلااغها ا طفااا  ا كااا ساائ ا والراشاادونق وميثلهااا باااكل متاادرري اللعاا  الرمااةمق و تميااة هااذه 

 -املرحلة نايلى 
اللغة ولكن الئااط اللغوم فيها يكاون مر بط اا باالتفكق ا ساى بداية ظهور  -

 الذم يعتمد على التخمل.

 عدم القدر  على فهم مبدأ ابا  املاد . -

 يع ة الطفل عن القيام بالعمليا . -

وفيهااااا  تطاااااور اللغااااة و فسااااار اللغاااااة سلللللنوات(:  7-4المرحلللللة الحدسلللللية) -4
كاااق الطفاااال ماااان العااااام إىل اخلاااااصق ا ركاااا  وا حساسااااي  وا فكااااار املختلفااااةق ويتحااااو   ف

و عتا هذه املرحلة بداية لتكوين املفاهيمو فالطفل يستطي  عقد مقارعا  أائاح اللعا  والعمال 
ما  الرفاااي وص هااذه املرحلااة  تاااري إىل  وليااو الكباار ص الااتعلامق وتاصااة هااذه ا مهيااة كبااقه ص 

هاااذا مااا  ا تاااذ ص اتعتباااار أن  ردياااد  إااااراح اللغاااة بيئاااو وبااال الكباااارق ومااان    اااةداد معلوما اااو
 الكلما  لي  معئاه ولود مفاهيم لديو. 

 سنة(: 12 -7العمليات المحسوسة) -ج
وص هذه املرحلة يعتمد  فكق الطفل على العالقا  ا سية ويع اة عان التفكاق القاائم 

عتماااد ا علااى مااا هااو غااق حمسااوسق ولااذا يقااا  إن  فكااقه يقااوم علااى التااأليف باال املعلومااا  ا
على العالقا  املباشر  وا سوسةو فيماا بيئهماا فاقم بيالياو أن الطفال هاذه املرحلاة غاق قاادر 
علااى التفكااق القااائم علااى التعلياال املئطقااى إت أعااو يباادأ بالتاادري  علااى هااذا الئااوع ماان التفكااق 

دها بعااااد ذلااااكو ولااااذا جياااا  أن يقاااادم املعلاااام لتالميااااذه املااااواد وا دوا  وا لهااااة  لكااااى يااااااه
 ويلمسوها وجيربوها وجي  أن  ستخدم هذه ا دوا  بدرلة أكا ص هذه املرحلة.

 سنة( فأكثر:  12المرحلة الشكلية) -د
 ويئتقل الطفل من مرحلة الذكاح اجملرد ومير  و املفاهيم والتفكق بثالم مراحل هى 

  ئسي  املعارف. -أ
 التلئيف اتفرتاضى القائم على اتستدت  واملئط . -ر



 ستئباط القائم على إدراط العالقا  اتر باطية باستخدام الرمو .ات - 

 المفاهيم المعرفية لدى الصم: -5
ذلااك بالساال  علااى بعااض  يااؤار اللاامم علااى الئمااو املعاارص للطفاال ا صاامق وياائعك 

اجلواعااا  مثااال اإلكاااا  ا كاااادميىق ومهاااارا  القاااراح ق واكتساااار اللغاااةق وا داح ص اتتباااارا  
البلاااااارية واملكاعيااااااةق ومعاجلااااااة الااااااذاكر  علااااااى ا مااااااد القلااااااقق ومهااااااارا   الااااااذكاح واملهااااااارا 

 (. (Mayberrry,1992, P.51التفكق
بال الطاالر اللام والساامعل  إىل لود فاروي Sharmista (2013وأشار  دراسة)

أعااو  ولااد فااروي باال  Amemiya, et.al (2016)ص الئمااو املعاارص. كمااا ذكاار  دراسااة 
 واع  املعرفية.اللم والسامعل ص اجل

كمااااا أوضااااحر بعااااض الدراسااااا  أن هئاااااط فروق ااااا واضااااحة ص الئمااااو املعاااارص و كااااوين 
املفاهيم بل الساامعل واللام مرلعهاا ا رماان مان اتساتثار  البي ياة والناعف اللغاومق و ةهار 
الفروي بوضوح بادح ا مان مرحلاة ماا قبال العملياا  واعتهاا ح بالعملياا  الااكليةق ولعال ا رماان 

املؤارا  اللو ية بدرلاهتا املختلفة يؤدم إىل عدم قدر  ا صم وضعاف السام  ص ندياد من 
و سااامية ا شاااياح واملولاااودا  املتعاااارف علاهاااا واملألوفاااة بالئسااابة للطفااال الساااام  حياااث أعاااو   
يسااب  لااو املاارور عااا  مساااع مثاال هااذه املااؤارا  و  يتعاارف علااى مساامياهتاق وهااذا ص حااد ذا ااو 

ا صاااام وضااااعيف الساااام  حماااادود ا ف )حساااان عبااااد املعطااااىق والساااايد أبوقلااااةق  جيعاااال  فكااااق
 (.544ق ص.4117

أمهية ا قان  علم اللغاة لادم اللام ص سان مبكارو  Hauser (2016وأكد  دراسة )
  ا  ؤار على الئمو املعرص لديهم. كما أن القادرا  املعرفياة ت  تاأار بناعف السام و إت أعاو 

يتاااااأار بالناااااعف أو الع اااااة  -قاااااد -ماااااد علاااااى اللغاااااة فااااا ن الئماااااو اللغاااااومعةااااار ا  ن املعرفاااااة  عت
السااامعىو وبالتااااىل  قااال قااادر  ا صااام وضاااعيف السااام  علاااى التعباااق عااان املفااااهيم واملعئوياااا  

 (.496ق ص.4155وبعض ا سوسا )عبد الفتاح الاريفق 
إىل أن الطاالر الساامعل جييادون املفااهيم (Akram, et.al, 2013)وأشار  دراسة

 لعلمية أكثر من أقرا م اللم. ا



أن اتداح العااااام للطاااااالر اللاااام وضااااعاف السااااام   1995(Titusوأشااااار  دراسااااة )
 Foisackخيتلااف عاان الطااالر السااامعل ص  ئميااة واكتسااار املفهااومق كمااا ذكاار  دراسااة 

إىل أن ت يولااااد اتااااتالف باااال الطااااالر اللاااام والطااااالر السااااامعل ص تطااااوا   (2005)
 وأن الطالر اللم  تالون إىل وقر أكا لتعليم املفاهيم.  اكتسار املفاهيمق

ولتطااوير مةاااهر الئماااو املعاارص لاادم ا طفاااا  اللاام وضااعاف السااام  يقاارتح اساااتخدام 
مثاااقا  حساااية متعااادد ق لاااي  با صاااوا  فقاااب ولكااان با ركاااة وا لاااوان والاااروائ ق وحاااذا فااا ن 

حااال العمرياااةق وقاااد اساااتخدم لاااان هاااؤتح ا طفاااا  ىلالاااة إىل ألعاااار وأعااااطة تاصاااة ص املرا
 بياليو مايلى 

اخلااا  ق واخلاا  البلرية املختلفاةق و اخلاا  ا ركية املتئوعةاخلاا  اللمسية املتئوعةق
  (.418ق ص.4155السمعية املتئوعة)مراد عيسىق والسعيد عبد املعطىق ووليد تليفةق 

املدرساة ما الار ها اا ص ا ادود ف ن إدراط الطفل للمفاهيم الاب يبئيهاا ص فارت  ماا قبال 
الب  ةل هذه املفاهيم ص مئتلف الطري  بل التعميم املفهوم وفردية العئاصر الب  كاون هاذا 
املفهاااومق دون أن يلااال الطفااال إىل مساااتوم إحااادامها بساااب   ذباااذر وعااادم اساااتقرار قدرا ااااو 

كاوين حقاائ  ومهاارا  التلورية بعادق ومان   يار بب إدراط الطفال للمفهاوم ص هاذه املرحلاة بت
و ارسا  يقوم هبا الطفلق ويلح  مئها شاي  ا فااي  ا حاب يكتسا   عميماا  وقواعاد  ار بب 

( ساائةق و تميااة هااذه املرحلااة بااربب الطفاال باال 54-7باااملفهوم الااذم يدركااو الطفاال ص مرحلااة )
ل إىل قنااية وقنااية أتاارم باادت  ماان اإلعتقااا  أو اإلسااتدتت  ماان اجلااةح إىل الكاال أو ماان الكاا

 (.573ق ص. 4153اجلةح )ائاح النب ق
وكماااا يااادرط الطفااال ص هاااذه املرحلاااو مفهاااوم )أو  ووساااب وأتاااقق ويساااار وميااالق كباااق 

طويال وصاغقق أعلاى وأسافلق وفاوي ونارق أماام وتلاف(ق ويعاى ا لاوان ا ساسايةق  وصغقق
م املفااردا  وياادرط مفهااوم التااااهبة واإلتااتالفق ويفهاام صااير السااؤا  املاااروطق وياادرط مفهااو 

 . (514ق ص.4115)إبراهيم القريو ىق املر بطة بالوقر
بعض املفاهيم العلميةق وذلاك   اا  ةياد مان قادر   البحث ا ايلولذلك سوف  تئاو  

املااتعلم ا صاام علااى  فسااق كثااق ماان الةااواهر الطبيعيااة املر بطااة هبااا مثاال )التاااابو واتتااتالفق 



رق وزييااة الفكاار  الرئيسااية( لاطفااا  اللاام ماان ساان والتلاائيفق والعالقااا ق واسااتيعار اللااو 
 سئوا . 8-51

 (Akram, Mehboob, Ajaz and Bashir, 2013) وأماا أشاار  دراساة 
التعرف على مستويا  املفاهيم العلمية لدم الطاالر اللام والساامعل لللاف الثاامنق وبئااح 

( 51مقارعاة بال الطااالر اللام والساامعل ص املفاااهيم العلمياةق و كوعار عيئااة الدراساة ماان )
( مااااان الطاااااالر اللااااامق وأشاااااار  الئتاااااائا إىل أن الطاااااالر 51مااااان الطاااااالر الساااااامعلق و)

 يم العلمية أكثر من اقرا م اللم. السامعل جييدون املفاه
  - البحث ا ايلوفيما يلى عرض ا للمفاهيم العلمية املستخدمة ص 

: مفهوم التشاب  واًلختالف:   أوًلا
مفهاوم التاااابو  West, Marzano, Markth & Sell,(2015, p.7عارف)

 بأعو  "املقارعة بل شي ل متماالل ومتااهبل".
( مفهااوم اتتاتالف بأعااو  "شااي  ا   455ق ص.4155عرف مع اام اللغاة العربيااة )أماا

 يتساو مع ا أو الاي ان   يتفقوا".
وميثااااااال مفهاااااااومى التااااااااابو واتتاااااااتالف عملياااااااا  معرفياااااااة أساسااااااايةق حياااااااث  تنااااااامن 
اتسرتا ي يا  التعليمية املستخدمة العديد من ا عاطة الب  ساعد التالميذ علاى رؤياة أ ااط 

اح العالقااااااةو فمااااااثال يقااااااارن الطااااااالر باااااال ا شااااااياح املتااااااااهبة واملتبايئااااااة الااااااب  عااااااا عاااااان وإلاااااار 
اتتتالفااا ق وكمااا أ ااا  لاائف عئاادما ناادد مالماا  أو تلااائص جموعااة ماان الكائئااا  أو 
ا فكارو فالبحث عن أولاو التااابو واتتاتالف يادف  املاتعلم إىل الئةار إىل ماا يعرفاو بالفعالو 

م افكار لديد  وهذا يعاة  العالقاا  أو يباى لسار مان ا فكاار اجلدياد   ا يساعده على  عل
.(Pasco School District (Psd.), 2019, p.1). 

أن ا طفاا  يكتسابوا  Tek, et.al (2012, pp. 29 - 31)وقاد أوضاحر دراساة 
مفهااااوم التاااااابة ماااان تااااال   علاااام العالقااااا  باااال الوحاااادا  ا دراكيااااة واللغويااااة أم ا شااااياح 

ق وذلاااك  ن أعةماااتهم ا دراكياااة  الحااام والك لماااا  حياااث يركاااة ا طفاااا  علاااى الااااكل أوت 
بسااهولة ا لسااام اللاالبة واجلامااد و فا طفااا  يفناالوا نديااد التاااابو الااذم لااو عفاا  الاااكل 

 أكثر من اللون وا  م. 



 ثانياا: مفهوم التصنيف: 
 تعريف التصنيف: -1

(و وهياام 5995/4111)سولسو (و وروبر 4155)وقد ا ف  كل من  على مسافر
 ( ص  عريفهم للتلئيف بأعو  "هى القدر  على  لئيف أو جتمي  ا شياح".4114)عاطف 

التلاائيف بأعو "وساايلة لوضاا  ا شااياح الااب  West,et.al (2015, p.7عاارف ) أمااا
 هى على حد سواح ص ف ا  استئاد ا إىل تلاصها ومساهتا وصفاهتا". 

أن  (43-44ق ص ص. 5997)وعايااااااااد  سااااااااروروقااااااااد أوضاااااااا   اااااااادم عطيفااااااااوق  
أكتسااار القااادر  التلااائيفية  اااتم فعاااال  بااااكل متااادرري ىلياااث يبااادأ ذلاااك اتكتساااار عئاااد سااان 

 السابعة ويكتمل مابل التاسعة وا ادية عار.
 ولتئمية القدر  على التلئيف لدم ا طفا  تبد من نقي  الارطل التاليل 

وهذا الارط جي  الرتكية عليو ص مرحلاة ماا  تنمية اإلدراك الحسى لدى الطفل: -أ 
قباااال ساااان السااااابعةق أو الثامئااااة عاااان طرياااا   وظيااااف لياااا  ا ااااواس ص التعاااارف علااااى ا شااااياحق 

 ووصفها و لئيفها ص جموعا  وفق ا ملعيار واحد أو أكثر.
وهااااذا املتطلاااا  جياااا   تنميللللة العلميللللات العقليللللة )المحسوسللللة( لللللدى الطفللللل: -ب

عاااد سااان الساااابعةق أو الثامئاااة عااان طريااا  قياااام الطفااال بتحليااال اتشاااياحق الرتكياااة علياااو ص ماااا ب
واكتاااااااف أولاااااو الاااااابو واتتاااااتالف بيئهماااااا ص ضاااااوح تلاااااائص حمسوساااااة أو جرد )قاسااااام 

 (.76 -73ق ص ص. 4115الئعواشىق
كيفياااة اساااتخدام اسااارتا ي ة التلااائيف ص  علااام Courtin(1997) وأضاااحر دراساااة 

 4( ماان ا طفااا  اللاام والسااامعل ص عماار 68علااى ) لغااة ا شااار ق حيااث الرياار الدراسااة
سئوا ق كما اشار  الئتائا إىل ولود فروي بل التالميذ اللم والتالميذ السامعل ص القادر  

 التلئيفية واملروعة املعرفية.
( إىل أاااااار اساااااتخدام اسااااارتا ي يب التلااااائيف 4154وذكااااار  دراساااااة عااااااد  اح ااااال) 

ا شاااار  لاطفاااا  اللااامو حياااث  كوعااار عيئاااة الدراساااة مااان  والكلماااا  ا ورياااة ص  علااام لغاااة
ا  راوحااار اعماااارهم ماااابل )66) ( عام ااااق وأشاااار  الئتاااائا إىل ولاااود فاااروي 54-4(  لمياااذ 

ذا  دتلاة احلاائية بال اجملموعاة الت ريبياة والناابطة ص اساتخدام التلائيف للاا  اجملموعاة 



ت ريبيااة وولااود فااروي ذا  دتلااو احلااائية الت ريبيااة ص اسااتخدام التلاائيف للااا  اجملموعااة ال
باال متوسااطى درلااا  اتتتبااار القبلااى واتتتبااار البعاادم وولااود فااروي ذا  دتلااة احلااائية 

 بل متوسطى درلا  التالميذ اللم ص اجملموعة الت ريبية للا  التلئيف.
 -أشكال التصنيف: -2
يقوم معيار ا كم فيو على تاواص حساية  شاياح مر بطاة ار باط اا  تصنيف شكلى: -أ

 دقيق ا بعملية اإلدراط. 
 يقوم معيار ا كم فيو على استخدام الاىح. تصنيف وظيفى: -ر
يقااااااوم معيااااااار ا كاااااام فيااااااو علااااااى تاصااااااية ولداعيااااااة نكاااااام  تصللللللنيف وجللللللدانى: -ري

 (.79ق ص.4118املوقف)بطرس بطرسق 
 ثالثاا: مفهوم العال ات:

( مفهااااوم العالقااااا  بأعااااو  "هااااو املفهااااوم الااااذم 58ق ص.4155رف علااااى مسااااافر)عاااا
 ". يتنمن عالقة بل شي ل

( مفهاوم العالقااا  بأعاو " العالقااة الاب  ااربب بال شااي ل Relation,2019)عاارف أماا
 أو أكثرق أو أ ا  عمل مع ا ب عتبارها من عف  الئوع".

( أن الطفااااال إذا 58-57ق ص ص. 4118)وقاااااد أوضاااااحر دراساااااة عارمياااااان حمماااااود
اسااااتطاع فهااااام العالقااااا  املئطقياااااو بااااال ا شااااياحو فساااااوف يتغلااااا  علااااى اللاااااعوبا  املتعلقاااااة 
بالتلااائيفو حياااث يكتسااا  الطفااال عموم اااا تااااا  ص دراساااتو خلاااواص اجملموعاااا  والعالقاااة 

فها بيئهماا فهاو يااتعلم مان تاال  احتكاكااو ن موعاا  خمتلفااة مان ا شاياح عئاادما يقاوم بتلاائي
فهاااو  تااااري ملعرفاااة تواصاااهاق وكاااذلك للفهااام املئطقاااى للعالقاااا  املختلفاااة للم موعاااا  الاااب 
يلااائفهاو فا شاااياح الاااب نتاااوم علاااى جموعاااة واحاااد  مااان اخلاااواص املمياااة  واملاااارتكة ميكااان أن 
 تاااااري بعنااااها فتعتااااا عالقااااة ا حتااااواح عالقااااة أساسااااية ص بئاااااح الرت ياااا  احرمااااى للتلاااائيف ص 

 جموعا .
القاااااح النااااوح علااااى  اااااكيل مفهااااوم  Foisack(2005حاااال اسااااتهدفر دراسااااة) ص 

ا طفااا  اللاام ص ماااد  الرياضاايا  وركااة  الدراسااة علااى مفهااومل اساساايل مفهااوم الناارر 
( عاااام مااان 55(  المياااذ صااام بعمااار  ماااى )7ومفهاااوم الطاااو ق و كوعااار عيئاااة الدراساااة مااان )



الف باااال الطااااالر اللاااام والطااااالر اللااااف الراباااا ق وأشااااار  الئتااااائا إىل أن ت يولااااد اتاااات
السااااامعل ص تطااااوا  فهاااام املفاااااهيمق وأن الطااااالر اللاااام  تااااالون إىل وقاااار أكااااا لتعلاااايم 
املفااهيم الرياضاية مان أقارا م الساامعلق وت ولاد ملاطلحا  متبعاة ص مااد  الرياضايا  بلغاة 

 ميذ اللم.اتشار ق وأن ائائية اللغة سب  لتطور اسالي   دري  ماد  الرياضيا  للتال
( الكااف عان أاار أسالور ا لعاار التعليمياة 4153وأستهدف دراسة فاؤاد اجلوالاده)

علاااى اكساااار الطلباااة اللااام وضاااعاف السااام  مفهاااومى اجلمااا  والطااارحق وأشاااار  الئتاااائا إىل 
ولااود فاااروي بااال اجملماااوعتل الناااابطة والت ريبيااة ص اتتباااارم اجلمااا  والطااارح للاااا  اجملموعاااة 

فاااروي بااال متوساااطى درلاااا  طلباااة كااال جموعاااة مااان جماااوعب الدراساااة ص الت ريبياااةق وولاااود 
التطبيااا  القبلاااى والبعااادم تتتباااار اجلمااا  والطااارح وذلاااك للاااا  التطبيااا  البعااادم ص كااال مااان 

  اجملموعتل.
واشااااااار  دراسااااااة حئااااااان عبااااااد الساااااامي ق وتليفااااااة تليفااااااةق وفاااااااية مئلااااااورق وسااااااامية 

ار التعليمياااة والقللاااى ص اكتساااار ( أاااار اساااتخدام كااال مااان مااادتلى اتلعااا4154حمماااود)
-5ا عاداد مان  –ا طفا  ص مرحلاة رياا  ا طفاا  بعاض مهاارا  ا ا  العاددم)التئاظر 

الرت ياا  التلاااعدم وعمليااة اجلماا (ق وأساافر  الئتااائا إىل ولااود  –املقارعااة  -وماادلوتهتا 51
الثالااااااة  فاااااروي ذا  دتلاااااة اتحلاااااائية بااااال متوساااااطا  درلاااااا  اطفاااااا  اجملموعاااااة الت ريبياااااة

والنااابطة ص التطبياا  البعاادم تتتبااار مهااارا  ا اا  العااددمق و ولااد فااروي دالااو احلااائي ا 
باال متوساااطى درلااا  اجملموعاااة الت ريبياااة الثاعيااة الاااب درسااار ناادتل القلاااص ص التطبيقااال 
القبلاااى والبعااادم تتتباااار مهاااارا  ا ااا  العاااددم للاااا  التطبيااا  البعااادم فيماااا عااادا مفهاااوم 

تلااااعدمق و ولاااد فاااروي دالاااة احلاااائي ا بااال متوساااطى درلاااا  اجملموعاااة الت ريبياااة الرت يااا  ال
الثالثااااة الااااب درساااار ناااادتل اتلعااااار التعليميااااة والقلااااص مع ااااا ص التطبياااا  القبلااااى والبعاااادم 

  تتتبار مهارا  ا   العددم للا  التطبي  البعدم.
 رابعاا: مفهوم استيعاب الصور:

( مفهاااوم 595ق ص.5994) ئاااة الوطئياااة القطرياااة للرتبياااة والثقافاااة والعلاااومللعرفااار ا
 استيعار اللور بأ ا "قدر  الطفل على فهم منمون اللور  بلمحة واحد ". 



مفهوم استيعار اللور بأ ا "القدر  علاى التعارف  Lopes(2004, p.3وكماعرف )
 على املعى وا شياح الب زثلها اللور ".

بأعاو جيا   Deloache & Burns(1994, PP. 88 - 105ة )وقاد ذكار  دراسا
علااى ا طفاااا  أن يفهمااوا العالقاااة باال اللاااور وماااا يعرفوعااوق وأن اساااتيعار اللااور ميثااال ا الاااو 
الفعلية الواقعيةق و تمثال أمهياة اساتيعار اللاور ص أ اا  سااعد ا طفاا  علاى معرفاة أن اللاور 

العاااا  الواقااا  ولاااي  مااان عاااا  اخلياااا ق وكماااا أ اااا  بااال حااام الواقااا  ا ااااىلو فاللاااور  كاااون مااان 
 ساعدهم على  وليو سلوكهمق وميكن ا عتماد على اللور كملدر للمعلوما  حاو  البي اة 
ا يطااة بااوو فا طفااا  ياااكلون  ااوذري العقليااة اجلديااد للواقاا  اسااتئاد ا علااى اسااتيعار اللااورو 

  وبذلك ميكئهم  فسق وزية حمتوم اللور  عفسها.
تااال  القلااص امللااور   تاااكل ماان أن  (4119ا وأضااحر دراسااة تالااد ساارور)كمااو 

حاا باالر ا اار علاى الطفال حياث أ اا  بقام كماا أن عالقة اللور أو الرساوم باالئص املكتاور   
ا يساتوع  عالقة   ذهن الطفل لفرت  طويلة  كما أ ا  دتل البه ة والسارور إىل قلباو  وأين ا

إضاااافة إىل أ اااا  قلااال مااان احتيااااري الطفااال إيل املااااد  املكتوباااة  الطفااال مااادوتهتا بسااارعة كباااق  
إن أمهيااة و  قا   املراحاال املختلفااة ماان حيااا  الطفاالا وظيفي ااو لعاا  قلااص ا طفااا  امللااور  دور  

القلص امللور  لاطفا   كمن   الدور الفعا  الاذي  لعباو   شاحذ اعتبااه الطفال واساتثار  
  .تيالو

 رئيسة:خامساا: تمييز الفكرة ال
زيااة الفكاار  الرئيسااة بأ ا "القاادر  علااى نديااد  Murphy(2017, p. 7)وقاادعرف 

 الئقطة الب يدور حوحا املوضوع".
( زيااااة الفكااار  الرئيسااااة .Reading Center, 2019, p 1وص حااال عااارف)

 بأ ا "الئقطة املركةية الب يدور حوحا املوضوع".
أن  الميااذ اللااف الثالااث جياا  أن  Lord(2015, PP.139-142وذكاار  دراسااة )

يكوعااوا قااادرين علااى نديااد الفكاار  الرئيسااة للاائصق والقاادر  علااى التلخاايص وشاارح ا حاادام 
وا فكااارق وإعاااد  فاار  التفاصاايل الرئيسااية وشاارحهاو فاا ن اكتسااار الفكاار  الرئيسااة هااى مهااار  



عااااا   اااادعم اكتسااااار مهااااارا  رئيسااااية أتاااارم مثاااال القاااادر  علااااى التلخاااايص ودمااااا ا فكااااار
  الئلوص والتعرف على احيكل العام للئص.

وميكاان للمعلماال مساااعد  التالميااذ علااى فهاام واكتسااار مفهااوم زيااة الفكاار  الرئيسااية 
وذلااك باسااتخدام جموعااة متئوعااة ماان اتساارتا ي يا  التعليميااة مثاال فلاال اجلماال و اارقيم كاال 

  (.Lord, 2015, P.140للة ومن   الئمذلة واستخدام الرسوم البياعية املئةمة)
 ,Marschark, Sapere, Convertino, Mayerحيااث أشااار  دراسااة 

Wauters, Sarchet(2009)   أن الطالر اللم يوالهون صاعوبا  ص فهام وزياة الفكار
الرئيسااة )فهاام الاائص( أكثاار ماان أقاارا م السااامعلق كمااا أن اللاام يكتساابوا الفكاار  الرئيسااة ماان 

  تال  املطبوعا  ولغة ا شار .
أن الوسااااائب  Gentry, Chinn, Moulton (2005) حاااال ذكاااار  دراسااااة ص

املتعاااادد  أكثاااار فعاليااااة لاااادم الطااااالر اللاااام ص القاااادر  علااااى قااااراح  الفقاااارا  اكثاااار ماااان املااااواد 
املطبوعااة فقاابق وكمااا أن الوسااائب املتعاادد  ليساار فعالااة بدرلااة أكااا باملقارعااة باااملواد املطبوعااة 

لقاادر  علااى فهام وزيااة الفكاار  ما  اللااورق وكماا أن أدتااا  لغااة ا شاار  باادون صااور ت نسان ا
 الرئيسة للقلو. 

 خطوات بناء المقياس:
واخلااااص  املقيااااس باعهاااا لتلاااميم هاااذا مت االااان  اخلطاااوا أهااام  اساااتعرا وفيماااا ياااأ  

 وكذلك  وضي  أهم معاملو   التالميذ اللمقلدم  املعرفية املفاهيم بقياس
ا عساااااااا  اساااااااتخدم البااااااااحثل اساااااااتمار  اسااااااااتطالع رأم لتحدياااااااد العمااااااار  -1

  . كسار املفاهيم املعرفية )العلمية( لدم اللم

 باااكل عااام املعرفيااة  املفاااهيمعلااى ا طاار الئةريااة الاان  ئاولاار  اتطااالعمت  -4
 .على ولو اخللوص ا دد  للبحث واملفاهيم
الةيااااارا  امليداعيااااة لاااابعض ماااادارس ا ماااال لللاااام نحافةااااة الااااارقية ومقابلااااة  -3

اااا عااان  )اساااتمار  اساااتطالع رأم(مااان تاااال   املعلمااال وساااؤاحم أكثااار املفااااهيم املعرفياااة احتيال 
(ق وكاعاااار اتلابااااة  تمثاااال ص املفاااااهيم املعرفيااااة اآل يااااو  51-8للتالميااااذ اللاااام ص ص ساااان )

اق والعالقاااا  املعقاااد ق والتفكاااق املعكاااوسق والتااااابةق واتتاااتالفق  التلااائييف اتكثااار  عقياااد 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chinn%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15727058
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moulton%20RD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15727058


يةق واسااتيعار اللااورق وزييااة الفكاار  الرئيساايةق والتخماال والتلخايصق والتمييااةق واملقارعااة والتمااا
والتقااااااااديرق و ااااااااواىل ا حاااااااادامق ومفاااااااااهيم الكاااااااال واجلااااااااةحق واسااااااااتقر  الباحثااااااااة علااااااااى هااااااااذه 
املفاهيم)التاااابو واتتااتالفق التلاائيفق العالقااا ق اسااتيعار اللااورق زييااة الفكاار  الرئيسااو( 

 وذلك   ا ا كثر  كرارُا
عاااااد  لقيااااااس أ الااااان اتتتباااااارا املقاااااايي  و علاااااى عااااادد مااااان  اتطاااااالعمت  -6

 املقياس ا ايل. فقرا   وذلك لتحديد بئود و املفاهيم املعرفية
 يأتي:بها واًلستفادة منها ما اًلستعانة تالتي تم واًلستبياناتومن المقاييس 

اتتباااااااااار نلااااااااايلى للمفااااااااااهيم املتنااااااااامئة نقااااااااارر التااااااااادريبا  املهئياااااااااة إعاااااااااداد  إمياااااااااان 
  (ق4114رشوان)

اتتباااااار نلااااايلى ص مهاااااارا  القاااااراح  وا ساااااار لااااادم املعااااااقل مسعي اااااا إعاااااداد  بااااادر 
(ق 4115ق اتتبااار املفاااهيم الرياضااية للمعاااقل مسعي ااا إعااداد   اادان ا اار )(4119عباادا))

إعاااااداد  عبااااااد الواحاااااد حممااااااد  اتتباااااار نلاااااايلى للمفااااااهيم الرياضااااااية لللاااااف ا و  املتوسااااااب
(4153.) 

املفاااهيم اللام    التالميااذلادم  املفااهيم املعرفيااةماسااب  يعارف الباااحثون ضاوح     -5
 اآل ية  اخلمسة
مفهوم التاابو واتتاتالف  يقاي  قادر  التلمياذ ا صام علاى ندياد أولاو التااابو  -أ 

واتتاااتالف حياااث يتعااارف علاااى ا شاااياح ذا  اللااافا  املتماالاااة وا شاااياح ذا  اخللاااائص 
 املختلفة. 
يقاااي  قاادر  التلمياااذ ا صااام علااى التلااائيف حسااا  تاصاااية : تلااائيفمفهااوم ال -ر 
اللاااون  –الااااكل واللاااون  -الطعااام -الرائحاااة -امللمااا  -الئاااوع -ا  ااام  –اللاااون  -الااااكل 
 الوظيفة أو اتستخدام. -اللون وا  م -وا  م
مفهوم العالقا   يقي  قدر  التلميذ ا صم على التعرف وفهام املفااهيم الفرعياة  -ري 

ميالق يساارق  -تلفق وأمام -داتلق تارري -فويق نر – 51وهى ا عداد من صفر إىل 
العالقاة  –الرت يا  التلااعدم والتئاا ىل  -كباقق صاغق  -أصغر مانق يسااومق أكاا مان –بل 

 بل املثقا .



التعااارف علاااى املعاااى تيعار اللاااور  يقاااي  قااادر  التلمياااذ ا صااام علاااى مفهاااوم اسااا -د 
 .وا شياح الب زثلها اللور 

نديااد الئقطااة الااب  قاادر  التلميااذ ا صاام علااى يقااي   مفهاوم زييااة الفكاار  الرئيسااة -ه 
 يدور حوحا املوضوع.

 :ختباراًلمفردات صياغة   -6
( فقاار ق 46وص صااور و الئهائيااة ) ق( فقاار 77)علااى  املقياااس ص صااور و املبدئيااواشااتمل 

كماااا  ئوعااار ا سااا لة ملراعاااا  اللااام  الااان  ئاسااا   املفااااهيممااان  حمااااور (5)ويتنااامن املقيااااس 
وروعاااى أين اااا عئاااد صاااياغة املفاااردا  البسااااطة والوضاااوح اللااام. لتالمياااذ الفاااروي الفردياااة بااال ا

 كاون مألوفاة لدياوق باكل يفهمو التلميذ واحتواح املقياس على عئاصر مولاود  ص بي تاو حاب 
حاااب يساااهل  تالمياااذال و ئاسااا بلغاااة ساااهلة واضاااحة  املقيااااسس أسااا لة حو زااار صاااياغة ر قاااد و 

 .اعليهم فهم املطلور واإللابة عئه
 :المقياستعليمات  صياغة  -7

الااان هتااادف إىل شااارح  املقيااااسوضااا   عليماااا   متبعاااد ندياااد عااادد الفقااارا  و ر يبهاااا  
  ملقياس زر مراعا  مايلىوض   عليما  اعئد و اإللابة   أبسب صور   كئة  

 واللاااف  املدرساااة واسااام  والسااان  والئاااوع  اتسااام   وهااامالتالمياااذ بياعاااا  تاصاااة ب
 والتاريخ. الدراسم 

  عان ليا   اباةلاملئاسا   وات عليما  تاصة باإللابة عان ليا  ا سا لة   املكاان
 .ولمإىل معيرل  فهم املطلور  وذر عليعا س لة باكل فردي وإذا  

 تحديد زمن اًلختبار: -8 
بعاااد وذلااك ق ن الااةمن املئاساا  لتطبيااا  اتتتبااار  ضااوح الت ربااة اتسااتطالعية ولاااد أ

 – 65الاان اسااتغرقها أفااراد العيئااة اتسااتطالعية  ساااوي  قريبااا  )حسااار متوسااب املااد  الةمئيااة 
 .( دقيقة55

 المحتوى)المحكمين(:صدق  )أ( 



املقياس على عدد مان ا كمال مان أساا ذ  اجلامعاا   مفردا بعر   ونالباحث رقام
فيهااا  الاارأي  وذلااك إلباداح واملئااها الرتبااوم وعلام الاائف  الرتبياة اخلاصااة   ميااداي واملختلال

 حيث من 
 ة  قي  ما وضعر لقياسو أم ت.موضوعُ  املفردا (  قدير ما إذا كاعر 5)
 .الدراسةلطبيعة العيئة موضوع  املفردا ( مئاسبة 4)
عار  وذلك بعد  إليها   وما ميكن حذفو مئها أو إضافتو املفاهيم املعرفية( مئاسبة 3)

 اتتتبار على الساد  ا كمل.   املفاهيم الفرعيةو  املفاهيم املعرفيةفهوم  عريف الباحثة مل
لالساات ابا   الكماام والكيفاامالتقاادير  برالباحثااة اراح الساااد  ا كماال وحساا فرَّغاار
 اآل  على الئحو 
مت حسار عسبة ات فاي لكل عبار  حب ميكان ااااذ قارار  الكمي:التقدير  -5

عاااان  هااااذا (  واسااااتبعاد مااااا ياااائخفض%91باااااأن اإلبقاااااح علااااى العبااااارا  الاااان ت  قاااال عاااان )
 عليو. املتف ستوم امل

حيااث مت إلااراح التعااديال  وصااياغة بعااض العبااارا  بئاااح  الكيفللي:التقللدير  -4
 يأ   هذه العملية عما  على اراح ا كمل واملرالعة الئهائية للعبارا   وقد أسفر 

  مفرد .و أ مفهوم أيا كمل حذف  أحد من   يطل 

  و مااان بعاااض املفاااردا  والاااةمن الكلاااى   التعليماااا مت  عاااديل صاااياغة بعاااض
اللاور داتال اتتتباار ومراعاا  ح ام واتلاوان اللاور واعااد   ر يا  لالتتبارق و عديل بعض 

بعاااد  عاااديلها علاااى عااادد مااان ا كمااال مااان  التعليماااا وقاااد عرضااار هاااذه بعاااض املفاااردا ق 
 التعديل.أعناح هي ة التدري  الذين أبدوا موافقتهم على 

 مفااهيم معرفياة (5مو عاة علاى ) مفارد ( 77بعاد التحكايم مان ) اتتتبااروهبذا  كون 
( 55( مفااااردا  ملفهااااوم اتتااااتالفق و)51مفااااردا  ملفهااااوم التاااااابو و) (51نعااااد  )أبعاااااد 

( مفااارد  ملفهاااوم اساااتيعار 51( مفااارد  ملفهاااوم العالقاااا ق و)44مفااارد  ملفهاااوم التلااائيفق و)
لادم  اتتبار املفاهيم املعرفياة  وهم  غطى ( مفرد  ملفهوم نديد الفكره الرئيسو51اللورق و)

 .صما 
 الكفاءة السيكومترية لمقياس المفاهيم المعرفية لدي الصم:



( طالب ااا وطالبااة ماان التالميااذ 511املبدئيااة املكوعااة ماان )علاام العيئااة املقياااس   طبياا  مت
 اللمق ومت حسار الكفاح  السيكومرتية كما يلم 

 : اًلتساق الداخلي -1
والنتللائ   , األبعللادالعبللارات ودرجللات تللم حسللاب معللامالت اًلرتبللاج بللين درجللات 

 كما يلي:
يم مقياس املفاه ودرلا  أبعادالعبارا  معامال  اتر باط بل درلا   ( 4)لدو  

  (طالب اوطالبة من التالميذ اللم 511املعرفية)ن = 

ورمفهوم استيعار الل( 5) فمفهوم التلئي( 3)   
مفهوم ( 4)

ومفهوم التااب( 5) اتتتالف  

 معامل الرقم معامل اتر باط
معامل  الرقم اتر باط

مالرق اتر باط  
معامل 
مالرق اتر باط  

**1ق891 **1ق483 58  *1ق651 45  **1ق677 55   5 

**1ق841 **1ق553 59  1ق545 44  1ق436 54   4 

**1ق897 1ق344 41  **1ق771 43  *1ق396 53   3 

1ق487 *1ق399 45  **1ق846 46  1ق544 56   6 
**1ق741 1ق443 44  **1ق876 45  **1ق441 55   5 

**1ق715 **1ق785 43  *1ق644 44  1ق555 54   4 
**1ق734 **1ق414 46  **1ق834 47  *1ق665 57   7 

*1ق655 **1ق545 45  **1ق455 48  **1ق764 58   8 
**1ق444 **1ق545 44  1ق483 49  **1ق699 59   9 
**1ق443 1ق455 47  **1ق461 31  **1ق715 41   51 
*1ق666    35     

الفكر   استيعار( 4)
 الرئيسة

مفهوم العالقا ( 6)  

معامل  الرقم معامل اتر باط
 اتر باط

معامل  الرقم
 اتر باط

مالرق  
معامل 
 اتر باط

مالرق  

**1ق735 **1ق534 48  **1ق791 54  **1ق411 64   34 



1015 ** دا  عئد مستوي 1015* دا  عئد مستوي    

( 54عااادا ) دالاااة إحلاااائيا ق أن ليااا  معاااامال  اتر بااااطمااان الئتاااائا باجلااادو  يتنااا  
(ماان 59( ق )54( ماان البعااد ا و  )مفهااوم التاااابو(ق وأرقااام  )4(ق)6(ق)4عبااار ق أرقااام  )

مفهااااوم )( ماااان البعااااد الثالااااث 31(ق)45(ق )43البعاااد الثاااااي )مفهااااوم اتتااااتالف( ق وأرقاااام)
( مان البعاد 45( من البعد الراب  )مفهوم العالقا (ق ورقم )34( ق )35التلئيف(ق وأرقام )

مفهوم اسااتيعار الفكاار  )( ماان البعااد السااادس49مفهااوم اسااتيعار اللااور(ق ورقاام ))اخلااام  
حيااث كاعاار معااامال  ار باااط درلااا  كاال مئهااا بدرلااة البعااد الااذي  ئتماام لااو غااق  (الرئيسااة

 دالة إحلائياق وهذا يعة أن هذه العبارا  غق اابتوق ويتم حذفها.
 ثبات المقياس: -2
  :(كرونباخ) معامل ألفا (أ)

م  حاذف درلاة )لابعااد   حسار معاامال  ألفاا قلابعادألفا ال  معاممت حسار 
 كل عبار (ق والئتائا كما يلم  

اللم  م  حذف درلة العبار (ملقياس املفاهيم املعرفية لدي)معامال  ألفا (3)لدو  
511ن=  

1ق491 **1ق559 49  **1ق473 53  **1ق475 63   33 

**1ق547 *1ق664 71  **1ق544 56  **1ق713 66   36 
*1ق635 *1ق664 75  **1ق549 55  1ق314 65   35 

**1ق544 **1ق817 74  **1ق848 54  1ق195 64   34 
*1ق645 *1ق653 73  **1ق483 57  **1ق848 67   37 

**1ق596 **1ق444   76  **1ق713 68   38 
**1ق734 **1ق771   75  **1ق883 69   39 
*1ق614 **1ق554   74  **1ق414 51   61 
**1ق464 **1ق444   77  **1ق487 55   65 

 مفهوم استيعار( 5)
فمفهوم التلئي( 3) اللور مفهوم اتتتالف( 4)  مفهوم التاابو( 5)   

معامل ألفا م   مالرق معامل ألفا م    مالرق معامل ألفا م    مالرق معامل ألفا م    مالرق  



حذف درلة 
 العبار 

حذف درلة 
 العبار 

حذف درلة 
 العبار 

حذف درلة 
 العبار 

1ق856 1ق554 58  1ق815 45  1ق683 55   5 

1ق844 1ق411 59  1ق845 44  1ق569 54   4 

1ق856 1ق441 41  1ق745 43  1ق545 53   3 

1ق894 1ق448 45  1ق751 46  1ق583 56   6 
1ق848 1ق437 44  1ق761 45  1ق661 55   5 

1ق875 1ق576 43  1ق814 44  1ق464 54   4 
1ق875 1ق577 46  1ق769 47  1ق697 57   7 

1ق883 1ق595 45  1ق779 48  1ق364 58   8 
1ق874 1ق594 44  1ق857 49  1ق698 59   9 
1ق886 1ق464 47  1ق785 31  1ق348 41   51 
1ق434    35     

=  معامل ألفا للبعد
18886 

 معامل ألفا للبعد
=18436  

معامل ألفا للبعد 
=18813  

 معامل ألفا للبعد =
18566 

  استيعار الفكر ( 4)
مفهوم العالقا ( 6) الرئيسة  

معامل ألفا م  
حذف درلة 

 العبار 
مالرق  

معامل ألفا م  
حذف درلة 

 العبار 
مالرق  

 معامل ألفا م 
حذف درلة 

 العبار 
مالرق  

معامل ألفا م  
حذف درلة 

 العبار 
مالرق  

1ق743 1ق945 48  1ق944 54  1ق946 64   34 
1ق854 1ق944 49  1ق943 53  1ق943 63   33 

1ق794 1ق947 71  1ق945 56  1ق944 66   36 
1ق798 1ق944 75  1ق945 55  1ق949 65   35 

1ق789 1ق945 74  1ق941 54  1ق931 64   34 
1ق795 1ق947 73  1ق944 57  1ق941 67   37 

1ق771 1ق946   76  1ق944 68   38 
1ق741 1ق945   75  1ق941 69   39 



 مااا  حاااذف درلاااة العباااار ( أقااال مااان أو)يتنااا  مااان اجلااادو  أن ليااا  معاااامال  ألفاااا  
( 4(ق)6(ق)4( عبااار ق أرقااام  )53للبعااد الااذي  ئتماام لااو العبااار  ق عاادا )  ساااوي معاماال ألفااا

( مااااااان البعاااااااد الثااااااااي )مفهاااااااوم 59( ق )54مااااااان البعاااااااد ا و  )مفهاااااااوم التااااااااابو(ق وأرقاااااااام  )
مفهااااوم التلااائيف(ق وأرقااااام )( مااان البعااااد الثالاااث 31)(ق45(ق )43اتتاااتالف( ق وأرقااااام  )

مفهوم )( ماان البعااد اخلااام 45( ماان البعااد الراباا  )مفهااوم العالقااا (ق ورقاام )34( ق )35)
مفهاااااوم اساااااتيعار الفكااااار  )مااااان البعاااااد الساااااادس  (74( ق )49اساااااتيعار اللاااااور(ق وأرقاااااام )

 أكاا مان معامال ألفاا (م  حذف درلة كل عبار  مئهاا)ق حيث كاعر معامال  ألفا (الرئيسة
 وهذا يعة أن هذه العبارا  غق اابتةق ويتم حذفها. للبعد الذي  ئتمم لو العبار ق

  د:ثبات األبعا

للمقيااسق والئتاائا  مت حسار معاامال  اتر بااط بال درلاا  ا بعااد والدرلاة الكلياة 
 كما يلم 

  الكليةوالدرلة ا بعاد معامال  اتر باط بل درلا   ( 6)لدو  

 ( 511=  ملقياس املفاهيم املعرفية لدي اللم )ن

ياسمعامل اتر باط م  الدرلة الكلية للمق يةأبعاد مقياس املفاهيم املعرف   
**1ق714 مفهوم التاابو -5   
**1ق459  مفهوم اتتتالف -4 

**1ق581  مفهوم التلئيف -3 

**1ق874 مفهوم العالقا -6   
**1ق495 استيعار اللور مفهوم -5   
**1ق761  مفهوم استيعار الفكر  الرئيسة -4 

1815** دا  عئد مستوي  1015* دا  عئد مستوي     

1ق819 1ق945   74  1ق946 51   61 
1ق783 1ق943   77  1ق944 55   65 

معامل ألفا للبعد 
=18814  

18947=  (مفهوم العالقا )الراب   معامل ألفا للبعد  



ابااااا   وهااااذا يعااااةيتناااا  ماااان اجلاااادو  أن لياااا  معااااامال  اتر باااااط دالااااة إحلااااائيا ق 
 ق وابا  املقياس ككل.ا بعاد

  :الثبات بالتجزئة النصفية )ج(
وكاعااار عتاااائا الت ةئاااة الئلااافيةق الكلااام للمقيااااس بالثباااا  اباااا  ا بعااااد و  مت حساااار

 معامال  الثبا  كما يلم 
الثبا  بالت ةئة الئلفية لابعاد والدرلة الكلية معامال  (5 )لدو    

(511ن= )ملقياس املفاهيم املعرفية   

لة الثبا  نعاد
 لتمان

قمان/ الثبا  نعادلة سب
 براون

ةمقياس املفاهيم املعرفي  

مفهوم التاابو -5 18576 18548  
 مفهوم اتتتالف -4 18497 18487

 مفهوم التلئيف -3 18749 18747

مفهوم العالقا -6 18754 18734  
ورمفهوم استيعار الل -5 18844 18855  

18885 18885 
مفهوم استيعار الفكر   -4

 الرئيسة

يتناا  ماان الئتااائا باجلاادو  الساااب  أن لياا  قاايم معااامال  الثبااا  مر فعااة عساابيا   ااا 
 يد  علم ابا  لي  ا بعاد وابا  املقياس ككل .

 :  صدق المقياس -3

  صدق المفردات 
ودرلاا  ا بعااد  العبارا اتر باط بل درلا    لدي ىلسار معامالال مت حسار
 للعباار  حمكاا   العباارا (ق باعتبار جموع درلا  بقياة العبار درلة  ا)حمذوفا  مئهالن  ئتمم حا 

  يلم وكاعر الئتائا كما 
حمذوفا  مئها درلة )بعادا ودرلا  العبارا  معامال  اتر باط بل درلا   (4 )لدو  

  (511=  ملقياس املفاهيم املعرفية لدي اللم )ن العبار (



ورمفهوم استيعار الل( 5) فالتلئي مفهوم( 3)  مفهوم ( 4) 
ومفهوم التااب( 5) اتتتالف  

معامل  الرقم معامل اتر باط
معامل  الرقم اتر باط

مالرق اتر باط  
معامل 
مالرق اتر باط  

**1ق854 **1ق569 58  *1ق375 45  *1ق641 55   5 

**1ق768 *1ق665 59  1ق558 44  1ق544 54   4 

**1ق854 1ق589 41  **1ق445 43  *1ق377 53   3 

1ق459 *1ق344 45  **1ق765 46  1ق145 56   6 
**1ق475 1ق518 44  **1ق855 45  **1ق598 55   5 

**1ق411 **1ق738 43  *1ق391 44  1ق533 54   4 
**1ق466 **1ق574 46  **1ق745 47  *1ق398 57   7 

*1ق385 **1ق689 45  **1ق569 48  **1ق446 58   8 
**1ق413 *1ق667 44  1ق569 49  *1ق619 59   9 
**1ق533 1ق544 47  **1ق551 31  **1ق574 41   51 
*1ق388    35     

استيعار الفكر  ( 4)
مفهوم العالقا ( 6) الرئيسة  

معامل  الرقم معامل اتر باط
معامل  الرقم اتر باط

مالرق اتر باط  
معامل 
مالرق اتر باط  

**1ق719 **1ق534 48  **1ق791 54  **1ق411 64   34 
1ق445 **1ق559 49  **1ق473 53  **1ق475 63   33 

**1ق641 *1ق664 71  **1ق544 56  **1ق713 66   36 
*1ق397 *1ق664 75  **1ق549 55  1ق314 65   35 

**1ق695 **1ق817 74  **1ق848 54  1ق195 64   34 
*1ق646 *1ق653 73  **1ق483 57  **1ق848 67   37 

**1ق547 **1ق444   76  **1ق713 68   38 
**1ق746 **1ق771   75  **1ق883 69   39 



1015 ** دا  عئد مستوي 1015* دا  عئد مستوي    

( 53عااادا ) دالاااة إحلاااائيا ق أن ليااا  معاااامال  اتر بااااطمااان الئتاااائا باجلااادو  يتنااا  
(ماان 59( ق )54( ماان البعااد ا و  )مفهااوم التاااابو(ق وأرقااام  )4(ق)6(ق)4عبااار ق أرقااام  )

مفهااااوم )( ماااان البعااااد الثالااااث 31(ق)45(ق )43البعاااد الثاااااي )مفهااااوم اتتااااتالف( ق وأرقاااام)
( مان البعاد 45( من البعد الراب  )مفهوم العالقا (ق ورقم )34( ق )35التلئيف(ق وأرقام )

مفهوم )( ماااااان البعااااااد السااااااادس74( ق )49مفهااااااوم اسااااااتيعار اللااااااور(ق وأرقااااااام ))اخلااااااام  
حيث كاعر معامال  ار باط درلا  كال مئهاا بدرلاة البعاد الاذي  (استيعار الفكر  الرئيسة

غااق دالااة إحلااائياق وهااذا يعااة أن هااذه العبااارا  غااق  (حمااذوفا  مئهااا درلااة العبااار ) ئتماام لااو 
 صادقةق ويتم حذفها.

( عبار  كاعار غاق اابتاة 53حا  السابقة للثبا  واللدي ق يتن  حذف )من اإللرا
( ق 54( ماان البعااد ا و  )مفهااوم التاااابو(ق وأرقااام  )4(ق )6(ق)4أو غااق صااادقة ق أرقااام  )

( ماان البعااد الثالااث 31(ق )45(ق )43(ماان البعااد الثاااي )مفهااوم اتتااتالف( ق وأرقااام)59)
( 45( مان البعااد الرابا  )مفهاوم العالقاا (ق ورقاام )34( ق )35مفهاوم التلائيف(ق وأرقاام ))

( مااااااااان البعاااااااااد 74( ق )49مفهاااااااااوم اساااااااااتيعار اللاااااااااور(ق وأرقاااااااااام ))مااااااااان البعاااااااااد اخلاااااااااام  
وأصااابحر اللااور  الئهائيااة للمقيااااس مكوعااة مااان  ق(مفهوم اسااتيعار الفكااار  الرئيسااة)السااادس

 ( عبار  ق مو عة علم ا بعاد علم الئحو التايل 46)

: والبعللد الثللاني )مفهللوم اًلخللتالف(( مفااردا  ق 7): )مفهللوم التشللاب (البعللد األول 
 ( مفردا 8)

والبعلللللللد الرابللللللل  )مفهلللللللوم ( مفااااااردا ق 8(  )مفهلللللللوم التصلللللللنيف)والبعلللللللد الثاللللللللث 
 ( مفردا 46)(: العال ات

والبعد السادس)استيعاب الفكلرة  ( مفردا ق9( )روالبعد الخامس)استيعاب الصو 
 ( مفردا  وهذه اللور  صا ة للتطبي  علم العيئة ا ساسية   هذا البحث .8):الرئيسة(

 الخالصة:

1ق315 **1ق554   74  **1ق414 51   61 
**1ق544 **1ق444   77  **1ق487 55   65 



لعل كل اتلراحا  السابقة  اق إىل أن مقياس املفاهيم املعرص لللم يتمتا  ر درلاة 
 لالستخدام بدرلة عالية الثقة. مر فعو من اللدي والثبا  وبالتاىل يلل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراج 
 عمان  دار املسق .(. 2المهارات الحركية لطفل الروضة)ج(. 4154ابتها  حممود طلبة)

 . عمان  دار بافا العلمية للئار والتو ي .اإلعا ة السمعية(. 4115إبراهيم أمل القريو ى)
 . القاهر   مكتبة اتكلو امللرية. سيكولوجية الطفل األصم(. 4151أحالم العقباوم)



. ) رلااة. عاااد  ا شااو ق وحممااد عبااد الغفااارق مقدمللة فللى علللم الللنفس(. 5971أرعااوف ويتاايا)
وعبياال حااافمق وعبااد العةيااة الاااخص( القاااهر   دار ماك روهياال للئااار. )الكتااار ا صاالى 

 (.5977مئاور

اختبللللارات  -المعرفللللة الرياضللللية: اإلطللللار المفللللاهيمى(. 5999أماااال اخلااااوىلق وحممااااود عئااااان)
 . القاهر   دار الفكر العر . المعرفة الرياضية
(.  قااااوا اكتسااااار بعااااض املفاااااهيم واملهااااارا  العلميااااة ص  ئفيااااذ 4114إميااااان حممااااد رشااااوان)

املالب  لدم  لميذا  اللف الثالث اتعادادم املهاى نادارس اتمال لللام وضاعاف 
 ق كلية الرتبيةق لامعة لئور الوادم.رسالة ماجستيرالسم ق 

. فاعليااااة برعاااااما  اااادرية حموساااا  لتئميااااة التحلاااايل ص القااااراح  (4119باااادر عاصاااار عباااادا))
ق كليااااة الدراسااااا  رسللللالة دكتللللورا وا سااااار لاااادم الطلبااااة املعاااااقل مسعي ااااا ص ا ردن. 

 الرتبوية والئفسية العلياق لامعة عمان العربية.
. تنميلة المفلاهيم والمهلارات العلميلة ألطفلال ملا  بلل المدرسلة(. 4118بطرس حاافم بطارس)

 ان  دار املسق .عم
القااااهر   دار تعللللم المفلللاهيم اللاويلللة والدينيلللة للللدى األطفلللال.  (.4153ائااااح يوساااف الناااب )
 الفكر العر . 

   دار الئهنة العربية.علم نفس التربوى. القاهرة(. 5985لابر عبد ا ميد لابر)

 الوطئية.  دائر  املكتبة . عماناإلعا ة السمعية(. 5997اخلطي  ) حممد لا 
(. فاعليااااة اسااااتخدام ا اسااااور ص اكسااااار املفاااااهيم الرياضااااية 4115 اااادان عااااو  ا اااار )

ق كليااة رسللالة دكتللورا واسااتثار  الدافعيااة لاادم الطلبااة املعاااقل مسعي ااا ص دولااة الكوياار. 
 الدراسا  العلياق لامعة ا ردن. 

لعلميلللللة تطللللور المفلللللاهيم ا(. 5997 اااادم أباااااو الفتااااوح عطيفاااااةق وعايااااد  عباااااد ا ميااااد سااااارور)
. القااااهر   مكتباااة الفاااالح للئاااار والرياضلللية للللدى أطفلللال المرحللللة اإلبتدائيلللة وملللا  بلهلللا

 والتو ي .
حئاااان كماااا  عباااد السااامي ق وتليفاااة عبدالسااامي  تليفاااةق فااااية حمماااد مئلاااورق ساااامية حممااااد 

(. أااااار اسااااتخدام ا لعااااار التعليميااااة والقلااااص ص اكتسااااار ا طفااااا  4154حممااااود)



مجللللة جامعلللة الفيلللوم للعللللوم ددم نرحلاااة رياااا  ا طفاااا . بعااض مهاااارا  ا ااا  العاا
 . 583-536ق 4قالتربوية والنفسية

مجلة بحوث فى . التلميم الفة لقلص ا طفا  امللور  (.4119تالد حممد سرور)
 .448-453ق 48ق التربية الفنية والفنون

) رلاااة حمماااد كيااا  اللااابو ق ملاااطفى حمماااد   عللللم اللللنفس المعرفلللى.(. 4111روبااار  ساااولو)
كماا ق حمماد ا ساااعل الادي(. القااهر   مكتبااة ا كلاو امللارية. )الكتااار ا صالى مئاااور 

5995.) 
. القااااهر   دار نملللو المفلللاهيم العلميلللة ل طفلللال(. 4111 كرياااا الااااربيىق ويسااارية صاااادي)

 الفكر العرر.

 . القاهر   مكتبة املعارف ا ديثة.أسس علم النفس العام(. 5981)لال سعد 

. تكنولوجيللا التعللليم المفللرد وتنميللة اإلبتكللار: رةيللة تطبيقيللة(. 4117عاااد  الساايد ساارايا)
 عمان  دار وائل للطباعة والئار. 

(. أار استخدام اسرتا ي يب التلميف والكلما  ا ورياة ص 4154عاد  عبدالفتاح اح ل)
المجلللللللل  العلميلللللللة لجامعلللللللة الملللللللل  اللااااااام.   علااااااام لغاااااااة اتشاااااااار  لااااااادم ا طفاااااااا 

 .571-553(ق 57)4قفيصل
مقيااس (. 4157)عبد العةية السيد الاخصق وحممود حممد الطئطاومق ودالياا حمماود طعيماة

ق 69ق مجللللللة اإلرشلللللاد النفسلللللىالتكامااااال ا ساااااى لاطفاااااا  وتلائلاااااو السااااايكومرتية. 
693- 563. 

. القااااهر   الخاصلللة وبرامجهلللا العالجيلللة التربيلللة(. 4155عباااد الفتااااح عباااد اجملياااد الااااريف)
 مكتبة ا كلو امللرية. 
(. ماااااادم فهاااااام طلبااااااة اللااااااف ا و  املتوسااااااب للمفاااااااهيم 4153عبدالواحااااااد حممااااااود حممااااااد)

 . 344 -315ق 44ق مجلة اداب البصرةالرياضية. 
. القاااااهر   دار تنميللللة المفللللاهيم لللللتوى اإلحتياجللللات الخاصللللة(. 4155علااااى عباااادا) مسااااافر)

 السحار.



(. أار استخدام ا لعار التعليمية ص  ئمية بعاض املفااهيم الرياضاية 4153فؤاد عيد اجلوالده)
. مجلللة جامعللة القللدس المفتوحلل  ل بحللاث والدراسللات لاادم الطلبااة املعااوقل مسعي ااا

 . 436-595ق 6(5ق)التربوية والنفسية
لعمليااة. عمااان  دار   و طبيقاهتااا االرياضلليات لجميلل  األطفللال(. 4115قاساام صااا  الئعواشااى)

 املسق .
  شاأن الالئحاة التئةيمياة ملادارس  1/1991 /28بتاريخ  37 ر م (.5991) و اريقرار 

 وفلو  الرتبية اخلاصة.
 .املؤلف ق قطر 558 .التربية. (5994لل ئة الوطئية القطرية للرتبية والثقافة والعلوم.)ا

نظريلللات اللللتعلم المعاصلللرة: (. 5988اجلماااا )لطفاااى حمماااد فطااايمق وأباااو العاااةاا عباااد املااائعم 
 . القاهر   دار الئهنة امللرية. تطبيقاتها التربوية

اًلتجاهلللات الحديثلللة فلللي (. 4155ولياااد السااايد) اخلاااال  السااايد عباااد عيساااى  و ماااراد علاااى 
 والئار.الوفاح لدعيا الطباعة  . اإلسكئدرية  دارالصم

 .مكتبة الاروي الدولية القاهر   (.5 )ج المعجم االوسيط (.4155مع م اللغة العربية.)
(. دور القلاااص اللاااور  ص  ئمياااة ا لااايلة اللغوياااة لااادم أطفاااا  4156ماااى أ اااد عماااران )
  .85-83ق 57ق مجلة دراسات الطفولة متال مة داونق

. عماااان  دار التربيلللة البي يلللة فلللى الطفوللللة المبكلللرة وتطبيقاتهلللا(. 4155ماااى حمماااد لااااد)
 املسق .

(. فاعلية برعاما  ادرية لتئمياة املفااهيم الرياضاية لادم أطفاا  ماا 4118عارميان حامد حممود)
ق معهاااااد الدراساااااا  رسلللللائل ماجسلللللتيرقبااااال املدرساااااة ذوم دتئااااال صاااااعوبا  الاااااتعلم. 

  والبحوم الرتبوية. لامعة القاهر .
 العر . . القاهر   دار الفكراألنشطة المتكاملة لطفل الروضة(. 4114هيام حممد عاطف)
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